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Hlasování per rollam:
Vážení členové SR NJC. Pro hlasování si uložte tento soubor. Proveďte hlasování
ponecháním volené možnosti (vymazáním dvou zbývajících). Volbou upravený soubor
zašlete na adresu: vvotrel@seznam.cz a na adresy všech ostatních členů SR. Hlasování
proveďte do pondělí 9.9.2013. V textu níže pod jednotlivými body určenými k hlasování
naleznete kompletní zápis z 67. jednání SR NJC.
Pozn.: Na jednání přítomní členové SR (M. Sládek, I. Popelová, P. Jánská, K. Hotový, M.
Hála, B. Komínek) níže uvedené body doporučují ke schválení.
1. Představení a pohovor se zájemcem o pracovní pozici v NJC
Návrh usnesení 1/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o zájmu pana Jana Vláška o pracovní pozici v NJC a
ukládá řediteli provést se zájemcem pohovor za účasti členů SR NJC (M. Sládek, I.
Popelová, P. Šuleř, M. Nebesář) a následně informovat SR o rozhodnutí ve věci přijetí či
nepřijetí zájemce do pracovního poměru.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

2. Závěrečná informace o ukončení projektu Cykloturistika Lipensko-Mühlviertel
Návrh usnesení 2/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o stavu projektu Přeshraniční rozvoj cykloturistiky
v regionu jižní Čechy / Lipensko – Mühlviertel přednesenou administrátorem projektu V.
Čekajlem
Pro:

Proti:

Zdržel se:

3. Revize cyklistické infrastruktury Jčk – informace o přípravě
Návrh usnesení 3/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o revizi cyklistické infrastruktury Jčk a ukládá řediteli
přípravu teze zadání na zpracování Cyklogenerelu Jihočeského kraje tak, aby bylo možno
uskutečnit soutěž na výběr zpracovatele do 31.12.2013, s tím, že se zadáním bude
seznámeno shromáždění zřizovatelů. Ve věci připravovaného Cyklogenerelu bude předložen
materiál do zářiového jednání RK.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

4. Schválení GP NJC pro rok 2014
Návrh usnesení 3/67:
Správní rada schvaluje Grantový program NJC pro rok 2014 – Směrnici pro žadatele a
ukládá řediteli nadace tento vyhlásit standardní formou od 2.9.2013
Pro:

Proti:

Zdržel se:
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5. Informace o ukončených a zahájených projektech
Návrh usnesení 5/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o ukončených a zahájených projektech
Pro:

Zdržel se:

Proti:

6. Projednání návrhů předsedy SR
a) Zákon o nadacích
b) Dodatek ke Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky
c) Pracovní skupina
d) Procesní návrh
Návrh usnesení 6/67a,b :
SR bere na vědomí předložený návrh na dodatek Nadační listiny a Statutu Nadace
Jihočeské cyklostezky a ukládá předsedovi správní rady NJC provést legislativní rozbor
předloženého návrhu možného členění „člena podporovatele“ NJC
Pro:

Zdržel se:

Proti:

Návrh usnesení 6/67c :
SR bere na vědomí předložený návrh na zefektivnění práce člena SR NJC tím, že každý
měsíc budou v užší skupině členů SR připravovány materiály pro řádné jednání SR, které
bude probíhat jednou za dva měsíce. K tomuto opatření již vede stávající situace pravidelně
se opakujících neschopnosti usnášení se SR
Pro:

Zdržel se:

Proti:

Návrh usnesení 6/67d :
SR schvaluje předložený procesní návrh na zefektivnění jednání SR
Pro:

Zdržel se:

Proti:

7. Příprava programu Setkání zřizovatelů NJC
Návrh usnesení 7/67
SR souhlasí se změnou termínu Setkání zřizovatelů z 24.9.2013 na 12. listopad
2013 v 11:00 hod. v Českých Budějovicích. Místo setkání bude upřesněno.
Pro:

Proti:

Zdržel se:
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8. Informace o situaci v projektu Česko jede ve vztahu k Národní cyklostrategii ČR
Návrh usnesení 8/67
SR podporuje připravovaný akční plán projektu Česko jede v předloženém rozsahu bodů
A,B,C,D,E a doporučuje Jihočeskému kraji přistoupit k Dohodě (Memorandu) o spolupráci.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

9. Informace o Motivačním zájezdu NJC 2013, Cyklokonferenci 2013,
Návrh usnesení 9/67
SR vzala na vědomí informaci V.Votřela o motivačním zájezdu NJC a o Cyklokonferenci
2013 v Pardubicích a vyslala jej k účasti na této konferenci
Pro:

Proti:

Zdržel se:

Zápis z 67. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 27. srpna 2013, 14.00 hod., zasedací místnost č. 311
3. podlaží, B. Němcové 12/2 (budova ČEVAKu).
Přítomni: M. Sládek, I. Popelová, K. Hotový, B. Komínek, M. Hála, P. Jánská,
Omluveni: K. Koželuhová, R. Filípek, J. Bláha, P. Šuleř, M. Jarolímek, F. Lafata
Hosté: V. Votřel
Předseda SR M. Sládek přivítal přítomné, konstatoval neschopnost usnášení SR a
zahájil 67. jednání SR NJC.
1. Představení a pohovor se zájemcem o pracovní pozici v NJC
V. Votřel zopakoval přítomným důvod návrhu přesunutí projednání bodu č.1 na příští SR,
jímž je stanovisko člena SR pana P. Šuleře zaslané dne 23.8.2013, kterým žádá o přesun
tohoto bodu z důvodů stále probíhajících jednání ve věci partnerství ČEZ – NJC.
M. Sládek: domnívám se, že bychom mohli tento bod alespoň nezávazně předjednat, je pan
Vlášek přítomen?
V. Votřel: Nikoliv, účast pana Vláška na dnešním jednání SR jsem odvolal
Poté proběhla krátká diskuze nad CV pana Vláška, nad možnostmi jeho případného
ohodnocení
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Navrhuji, aby ředitel NJC kontaktoval pana Šuleře za účelem zjištění termínu, kdy bude ve
věci partnerství ČEZ – NJC jasno a podle toho projednal termín schůzky členů SR (M.
Sládek, I. Popelová, P. Šuleř, M. Nebesář) za účelem provedení pohovoru s p. Vláškem
Návrh usnesení 1/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o zájmu pana Jana Vláška o pracovní pozici v NJC a
ukládá řediteli provést se zájemcem pohovor za účasti členů SR NJC (M. Sládek, I.
Popelová, P. Šuleř, M. Nebesář) a následně informovat SR o rozhodnutí ve věci přijetí či
nepřijetí zájemce do pracovního poměru.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

2. Závěrečná informace o ukončení projektu Cykloturistika Lipensko-Mühlviertel
V krátkém vystoupení provedl smluvní administrátor projektu V. Čekajle celkové
vyhodnocení celého projektu s tím, že všechny projektové výstupy byly naplněny, projekt byl
prakticky ukončen a v současné době se čeká na schválení poslední etapy monitorovacím
výborem a poté budou na účet NJC zaslány zbývající finanční prostředky. Stručný obsah
vystoupení je uveden v příloze 67-2
Návrh usnesení 2/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o stavu projektu Přeshraniční rozvoj cykloturistiky
v regionu jižní Čechy / Lipensko – Mühlviertel přednesenou administrátorem projektu V.
Čekajlem
Pro:

Proti:

Zdržel se:

3. Revize cyklistické infrastruktury Jčk – informace o přípravě
Přítomní členové SR podrobně prodiskutovali podklad pro jednání č. 67-3 a shodli se na
názoru, že situaci cyklistické infrastruktury s ohledem na její složitost a šíři bude
nejvýhodnější řešit zpracováním Jihočeského cyklogenerelu s platností pro období 2014 2020
Návrh usnesení 3/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o revizi cyklistické infrastruktury Jčk a ukládá řediteli
přípravu teze zadání na zpracování Cyklogenerelu Jihočeského kraje tak, aby bylo možno
uskutečnit soutěž na výběr zpracovatele do 31.12.2013, s tím, že se zadáním bude
seznámeno shromáždění zřizovatelů. Ve věci připravovaného Cyklogenerelu bude předložen
materiál do zářiového jednání RK.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

4. Schválení GP NJC pro rok 2014
Přítomní členové SR prodiskutovali předem zaslaný návrh GP NJC – Směrnici pro žadatele
a po několika drobných formálních úpravách navrhli dokument ke schválení
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Návrh usnesení 3/67:
Správní rada schvaluje Grantový program NJC pro rok 2014 – Směrnici pro žadatele a
ukládá řediteli nadace tento vyhlásit standardní formou od 2.9.2013
Pro:

Proti:

Zdržel se:

5. Informace o ukončených a zahájených projektech
V. Votřel podal SR informaci – přehled o aktuální situaci v realizaci projektů:
a) Projekty akuálně ukončené:
- Lipensko – Mühlviertel (následuje kontrola MFCR)
- Nežárka – vyhledávací etapa
- Nežárka – projekt DZ
- EV 13 - vyhledávací etapa + projekt DZ
- EV 13 – instalace DZ (Jčk / Bavorsko)
b) Projekty ve finální fázi:
- Nežárka – instalace DZ (30. 9.)
- Lužnice – vyhledávací etapa (30. 9.)
- Lužnice – projekt DZ (31. 10. zkráceno na 20.9.)
- EV 13 – instalace DZ (31. 12. zkráceno na 31. 10)
c) Projekty před zahájením:
- Lužnice – instalace DZ (projednáno podání proj. žádosti do 20.9.)
- Volyňka – instalace DZ
Návrh usnesení 5/67:
Správní rada bere na vědomí informaci o ukončených a zahájených projektech
Pro:

Proti:

Zdržel se:

6. Projednání návrhů předsedy SR
Předseda SR zaslal s předstihem k prostudování několik návrhů týkajících se doplnění
základních nadačních dokumentů a zefektivnění jednání SR. Dokumenty jsou obsahem
přílohy.
a) Návrh na doplnění Nadační listiny a Statutu NJC.
Předseda SR s poukazem na Zákon o nadacích vysvětlil přítomným členům NJC
b) Dodatek ke Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky
c) Pracovní skupina
d) Procesní návrh
Návrh usnesení 6/67a,b :
SR bere na vědomí předložený návrh na dodatek Nadační listiny a Statutu Nadace
Jihočeské cyklostezky a ukládá předsedovi správní rady NJC provést legislativní rozbor
předloženého návrhu možného členění „člena podporovatele“ NJC
Pro:

Proti:

Zdržel se:

www.jihoceske-cyklostezky.cz

Nadace Jihočeské cyklostezky
Strana 6 (celkem 7)

Návrh usnesení 6/67c :
SR bere na vědomí předložený návrh na zefektivnění práce člena SR NJC tím, že každý
měsíc budou v užší skupině členů SR připravovány materiály pro řádné jednání SR, které
bude probíhat jednou za dva měsíce. K tomuto opatření již vede stávající situace pravidelně
se opakujících neschopnosti usnášení se SR
Pro:

Zdržel se:

Proti:

Návrh usnesení 6/67d :
SR schvaluje předložený procesní návrh na zefektivnění jednání SR
Pro:

Zdržel se:

Proti:

7. Příprava programu Setkání zřizovatelů NJC
Návrh usnesení 7/67
SR souhlasí s posunem termínu Setkání zřizovatelů a nový termín stanovuje na 12. listopad
2013 v 11:00 hod. v Českých Budějovicích. Místo setkání bude upřesněno.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

8. Informace o situaci v projektu Česko jede ve vztahu k Národní cyklostrategii ČR
V. Votřel podal informaci o průběhu přípravného jednání Akčního plánu projektu Česko jede,
které proběhlo dne 7.8.2013 v Praze v následující skladbě problematiky:
Podpora Akčního plánu projektu Česko jede na rok 2014
Základní struktura připravovaného Akčního plánu projektu Česko jede (jeho návrh viz
příloha č. 6):
A) Podpora financování dálkových a mezinárodních tras z OP Doprava
Pro plánovací období 2014 – 2020 snaha o začlenění dálkových a mezinárodních
tras (EV) do OP Doprava. Snaha o průlom zatím velmi těžko řešitelné situace
financování tavebních realizací problémových úseků na klíčových páteřních
trasách. Jakkoliv se zdá tato snaha absurdní, je to jen otázka pochopení toho, že
dlouhé, významné liniové stavby, které jsou pro rozvoj cyklodopravy klíčové, jsou
realizačně nad síly jednotlivých municipalit na nich ležících. Tato snaha má
podporu Evropského Parlamentu. (Podrobně viz podklad pro jednání 67 - 8, v něm
bod A + příl. 1)
B) Podpora účasti kraje na klíčových cyklo-veletrzích Bike Brno a For Bikes Praha
(Podrobně viz podklad pro jednání 67 - 8, v něm bod B)
C) Podpora celorepublikovému projektu Česko jede (Podrobně viz podklad pro
jednání 67 - 8, v něm bod C + příl. 2,3,5,9,10 a dále na: www.ceskojede.cz)
D) Podpora Dohody (Memoranda) o spolupráci (Podrobně viz podklad pro jednání 67 8, v něm bod C + příl. č.4)
E) Podpora přeznačení dálkových cyklotras v Jčk - podrobně viz podklad pro jednání
67 - 8, v něm bod E + samostatné přílohy č. 7,8 na:
http://www.ceskojede.cz/cms_dokumenty/tech_priloha.pdf,
http://www.ceskojede.cz/rubriky/dalkove-cyklotrasy-cr/dalkove-cyklotrasy/
http://www.ceskojede.cz/rubriky/dalkove-cyklotrasy-cr/eurovelo-a-cesko/
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Návrh usnesení 8/67
SR podporuje připravovaný akční plán v předloženém rozsahu bodů A,B,C,D,E a
doporučuje Jihočeskému kraji přistoupení k Dohodě (Memorandu) o spolupráci.
Pro:

Proti:

Zdržel se:

9. Informace o Motivačním zájezdu NJC 2013, Cyklokonferenci 2013,
Návrh usnesení 9/67
SR vzala na vědomí informaci V.Votřela o motivačním zájezdu NJC a o Cyklokonferenci
2013 v Pardubicích a vyslala jej k účasti na této konferenci
Pro:

Proti:

Zdržel se:

10. Různé
Příští jednání SR NJC proběhne od 14:00 hod. dne 15.10.2013 pravděpodobně
v zasedací místnosti ČEVAK č.dv. 311
Zapsal:
28.5.2013 Vladimír Votřel
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